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Türkiye’de Ormancılık

TANITIM

“Yeşil görmeyen gözler renk zev-
kinden mahrumdur. Burasını öyle 
ağaçlandırınız ki, görmeyenler 
bile yeşillikler arasında olduğunu 
anlasın.” M. Kemal ATATÜRK-1930

Bir ekosistem olarak orman, belirli bir kapalılıkta ağaçlar, diğer bitki 
ve hayvan topluluğu ile topraktaki gözle görünmeyen diğer orga-
nizmaların cansız çevreyle belli bir denge içinde karşılıklı olarak bir-
birleriyle etkileşimde bulunduğu canlı bir sistem ve topluluğudur.

Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasar-
rufu altında olup büyük çoğunluğu Orman Genel Müdürlüğü ta-
rafından idare edilmektedir. Özel mülkiyete ait orman alanı tüm 
ormanlık alanın binde ikisinden daha azdır (yaklaşık 30 bin hektar). 
Orman Genel Müdürlüğü 2020 yılı verilerine göre orman alanları-
mız ülke alanımızın %29,4’ünü kaplamakta olup, koru orman alanı 
21.656.366 ha. (%94) ve baltalık orman alanı 1.276.634 ha. (%6) ol-
mak üzere toplam 22.933.000 ha. ormanlık alanına sahiptir.

Geçmişten günümüze bakıldığında ülke genelinde bugünkü 
ormanların, alan ve serveti ile yıllık cari artımlarında sürekli bir 
artış gözlemlenmektedir. Ülke genelinde 1963-1972 yılları ara-
sı dönemde %26,1’i, 1973-1999 yılları arası dönemde %26,7’si, 
2000-2004 yılları arası dönemde %27,2’si, 2005-2012 yılları 
arası dönemde %27,7 ‘si, 2013-2015 yılları arasında 28,6’sı ve 
2016-2020 yılları arasında %29,4’ü ormanlık alana sahiptir.

FRA (Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi) raporu Birleş-
miş Milletlere bağlı FAO (Gıda ve Tarım Örgütü) öncülüğünde 
dünyadaki bütün ülkelerden elde edilen ormancılık alanında-
ki verilerden derlenen ve her 5 yılda bir yayınlanan rapordur.  
Bu rapora göre ormanlık alanımız 2015 yılında 11.715.000 ha. 
olarak kabul edilirken 2020 yılında 22.220.360 ha. olarak kabul 
edilmiştir. Bu bilgiler ışığında; ülkemiz FRA 2020 raporuna göre 
ormanlık alan bakımında 2015 yılında dünyada 46’ncı Sırada 
yer alırken 2020 yılında 27’nci sırada yer almıştır. Ayrıca FRA 
2020 raporunda; 2010-2020 yılları arasında ormanlık alanda yıl-
lık net kazanç bakımından ülkemiz yıllık ortalama 114.000 ha. 

ormanlık alan artımı ile 
dünyada 6’ncı Sırada 
yer almaktadır. Yapılan 
yoğun ağaçlandırma 
seferberliği sonucunda 
ülkemiz FRA 2020 rapo-
runa göre 2015-2020 
yılları arasında bir yeri 
sıfırdan yerine orman 
dışı alanlarda yapılan 
ağaçlandırma sıralama-
sında dünyada 4’üncü 
sırada yer almıştır. Ye-

niden ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise ülkemiz dün-
yada 12’nci sırada yer almıştır. Ağaç serveti bakımından 2020 
yılı için ülkemiz dünyada 42’nci sırada yer almaktadır.

Ülkemiz hem orman hem de maden kaynakları bakımından 
zengin bir ülkedir. Ülkemizin %29,4’ü orman alanına sahip ol-
duğundan madencilik faaliyetlerinin yapılmasında orman ala-
nına isabet etmesi de kaçınılmaz olmaktadır. Devlet ormanla-
rında verilecek maden izinleri oldukça detaylı ve kapsamlı yasal 
düzenlemelere tabi tutulmuştur. Madencilik faaliyetleri kapsa-
mında 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesi Uygula-
ma Yönetmeliği kapsamında izin verilmektedir. Orman Genel 
Müdürlüğü 2020 yılı verilerine göre 16’ncı Madde izinleri kap-
samında 2020 yılında 8.109 ha. alanda 2276 adet izin verilmiştir. 

Madencilik faaliyeti yapılan saha ile ilgili olarak 6831 Sayılı Orman 
Kanunu’nun 16’ncı Maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında 
“rehabilite; madencilik faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte başlar, 
madencilik faaliyetleri sırasında devam eder, iznin bittiği tarihte 
rehabilitenin de bitirilmesi esastır” ifadesi gereğince rehabilitas-
yon faaliyetleri tamamlandıktan sonra saha terk edilir.

Madencilik faaliyetleri kapsamında verilen izinler ile özellikle 
ormanlık alanda verimsiz, kapalılığı düşük ve bozuk orman 
alanlarında verilmesine dikkat edilir. Madencilik faaliyetleri 
sonunda yapılan rehabilite işlemleri ile bozuk orman alanla-
rı verimli orman niteliğine kavuşturulur ve ülke ekonomisine 
doğrudan katkısı olmaktadır.

Madencilik faaliyetleri kapsamında orman izinlerinin alınması 
için gerekli olan projeler MİTTO Consultancy Danışmanlık bün-
yesinde çalışan orman mühendisleri tarafından 28 Orman böl-
ge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

Son zamanlarda ülkemizin yaşamız olduğu orman yangınları 
felaketlerinde uyumadan, dinlenmeden, gece-gündüz deme-
den savaş veren kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 
Çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Al-
lah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.
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Türkiye genelinde 57 ilde, dünya genelinde 5 ayrı ülkede faaliyet gösteren 
173'ün üstünde firmanın çözüm ortağı olduk. Dünyada tercih edilen 

yüzde yüz Türk menşeli firma olmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.
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